
Cessió gratuïta d'una finca a favor de la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d'un Institut d'Educació Secundària a Palau.

Desestimació recurs de reposició interposat pel Grup Municipal de CiU contra
l'acord plenari de 13 d'octubre de 2009 sobre resolució del contracte de
concessió d'obra pública de l'aparcament de la Plaça Pallol.

Aprovar denominació i perllongació  de noms de carrers

Aprovar inicialment la constitució del Consorci urbanístic per al
desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques Mas Marroc i
Avellaneda - Aragó.

Aprovar definitivament el PMU 14 La Presó.

Aprovar definitivament la modificació del projecte d'obres bàsiques
d'urbanització del sector Pla de Baix de Domeny. Electrificació: Baixa, Mitja i
Alta tensió.

Desestimar les al·legacions presentades i sotmetre novament a informació
pública el projecte de reparcel·lació del PA 20 Montbó.

Desestimar les al·legacions formulades i aprovar provisionalment la
modificació puntual del PGOU de Girona núm. 12, PA-97 Pujada Sant Feliu I;
PA-98 Pujada Sant Feliu II; PA-99 Torre Bosch Monar.

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, CiU, PSC i ICV per tal de
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2. ASSABENTATS.

3. CONVALIDACIONS.
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Data     :  
Hora    :
Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentències i decrets dictats.

Convalidació decret de data 22 d'octubre de 2009.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 10 de novembre d'enguany.
1. ACTA.



donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant Iniciativa Legislativa
Popular davant les Corts Espanyoles amb el nom "Televisió sense Fronteres".

Moció que presenten els grups municipals d'ICV, PSC, ERC, CIU i el PP  per
un acord en matèria de canvi climàtic.

Moció que presenta el grup municipal de CIU sol·licitant s'inclogui a l'ordre del
dia dels plens un punt referent a l'informe de presidència.

Moció que presenta el grup municipal del PP per tal d'instar al Tribunal
Constitucional a resoldre urgentment la constitucionalitat o no de l'Estatut.

Moció que presenten els grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA referent a
adherir-se a les actuacions de caràcter unitari que contribueixen a reforçar la
unitat civil del poble català en la reivindicació de l'Estatut.
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18. PRECS I PREGUNTES

17. PROPOSTES URGENTS


